
PATVIRTINTA 

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokyklos direktorės 

2022 m.                       įsakymu Nr. 

 

KAUNO MIESTO IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKŲ PATYRIMINĖ MUGĖ  

„AŠ - GAMTOS VAIKAS“ 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikų patyriminė mugė 

„Aš – gamtos vaikas“ (toliau - Patyriminė mugė) nuostatai reglamentuoja Patyriminės mugės tikslus, 

dalyvius, programą.  

2. Patyriminės mugės nuostatai skelbiami individualiai informuojant kiekvieną ugdymo įstaigą 

kvietimu dalyvauti, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  interneto svetainėje 

(www.saugausvaikomokykla.lt), Facebook platformos puslapyje (www.facebook.com/saugusvaikas).  

 

II SKYRIUS 

PATYRIMINĖS MUGĖS TIKSLAS  

 

3. Plėsti ir gilinti vaikų gamtamokslines žinias, praktinės veiklos įgūdžius, skatinti ugdymąsi 

gamtinėje aplinkoje, ugdyti visaverčius socialiai atsakingus piliečius, gebančius kūrybiškai veikti bei 

spręsti darnaus vystymosi problemas. 

III SKYRIUS 

REIKALAVIMAI  PATYRIMINĖS MUGĖS 

DALYVIAMS 

 
4. Kauno miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų vaikai. Bendras 

Patyriminės mugės dalyvių (grupių) skaičius ribojamas. 

5. Dalyvių skaičius grupėje – neribojamas.  

IV SKYRIUS 

PATYRIMINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Patyriminę mugę organizuoja Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla. 

7. Patyriminę mugę koordinuoja – metodininkė Vaida Lataitė, tel. 8 696 37469, el. p. 

vaidaisvm@gmail.com. 

8.  Patyriminė mugė vyks 2022 m.  birželio 2 d. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje 

(Ašigalio g. 23, Kaunas). 

http://www.saugausvaikomokykla.lt/
http://www.facebook.com/saugusvaikas


8.1. Nuo 10.00 val. iki 12.00 val.  dalyviai -  Kauno miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikai.  

8.2. Nuo 13.00 val. iki 15.00 val.  dalyviai -  Kauno miesto pradinio ugdymo įstaigų 1-4 

klasių mokiniai.  

9. Pageidaujantys dalyvauti Patyriminėje mugėje turi iki 2022 m. gegužės 27 d.  užpildyti dalyvio 

anketą adresu: https://docs.google.com/forms/d/1IXmzSySuysduViQC-32mXBfiuWN-am5w5dOlyKgIjxE. 

Dalyviai neužpildę anketos negalės dalyvauti renginyje. 

10. Patyriminė mugė vyks atliekant aktyvias veiklas užduočių stotelėse: 

10.1. „Žalieji turistai“; 

10.2. „Eko lentynės saugaus eismo miestelyje“; 

10.3. „Misija: sėk, augink, patirk“; 

10.4. „Amšiejaus bitininkystės ūkis“; 

10.5. „Ekomoko biblioteka“; 

10.6. „Žaliasis taštas“ ir kt. 

 

V SKYRIUS 

PATYRIMINĖS MUGĖS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS IR VIEŠINIMAS  

 

11. Patyriminės mugės eiga bus aprašoma Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  

interneto svetainėje (www.saugausvaikomokykla.lt), Facebook platformos puslapyje 

(www.facebook.com/saugusvaikas).  

12. Kiekvienai ugdymo įstaigai dalyvavusiai Patyriminėje mugėje bus įteiktos padėkos. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Patyriminės  mugės organizatorius turi teisę koreguoti renginio sąlygas, mugės metų pagamintus 

kūrybinius darbus publikuoti viešai ar kitaip juos panaudoti, be atskiro autorių sutikimo. 

14. Patyriminės mugės metu bus filmuojama ir fotografuojama. 

_________________________________ 

 

 

Konkurso koordinatorė                   Vaida Lataitė 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1IXmzSySuysduViQC-32mXBfiuWN-am5w5dOlyKgIjxE
http://www.saugausvaikomokykla.lt/
http://www.facebook.com/saugusvaikas

